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มาตรการความปลอดภัยการเช่ือม  
(ตอนท่ี 1  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเช่ือมก๊าซ) 

 
นายปณตสรรค์  สูจยานนท์   

กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 
 

การเชื่อมด้วยก๊าซเป็นการเชื่อมโดยอาศัยความร้อนจากเปลวไฟของก๊าซสองชนิดผสมกันระหว่างก๊าซ
ออกซิเจนกับแก๊สเชื้อเพลิง โดยท่ัวไปก๊าซเชื้อเพลิงท่ีใช้อย่างแพร่หลาย คือ ก๊าซอะเซทีลีน (Acetylene) และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied petroleum gas: LPG)  ดังนั้น การใช้งานโดยวิธีการเชื่อมด้วยก๊าซอาจจะมี
ความเสี่ยงและอันตรายสูงหากมีการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม  

ส่วนประกอบของอุปกรณ์การเช่ือม 

1. ท่อก๊าซออกซิเจนและท่อก๊าซเชื้อเพลิง  
2. อุปกรณ์ปรับความดัน (Pressure regulator) จะต้องสวมแน่นพอดีกับทางออกของท่อก๊าซ 
3. หัวเชื่อมก๊าซ (Torch )  
4. สายท่อก๊าซออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิง  
5. อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback arrestor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  รูปท่ี 1  ส่วนประกอบอุปกรณ์การเชื่อมก๊าซ 
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เม่ือมีการเชื่อมก๊าซ ก๊าซท่ีอยู่ภายในท่อก๊าซออกซิเจนและท่อก๊าซเชื้อเพลิงจะไหลผ่านอุปกรณ์ปรับความ
ดันมาผสมกันท่ีด้ามหัวเชื่อมก๊าซ แล้วจะให้เปลวไฟความร้อนท่ีหัวเชื่อมก๊าซเพ่ือนําไปใช้สําหรับตัดหรือเชื่อมชิ้นงาน  

อันตรายจาการใช้งานเช่ือมก๊าซ 

 การใช้งานอุปกรณ์การเชื่อมหากไม่มีการใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุได้  ซ่ึงท่ีผ่านมาล้วนเป็นเหตุทําให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

 อันตรายท่ีรุนแรงของการเชื่อมก๊าซเม่ือเกิดอุบัติเหตุคือไฟไหม้หรือการระเบิด  โดยมีปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจ
ทําให้เกิดเหตุดังต่อไปนี้ 

- มีสิ่งของท่ีติดไฟง่ายในบริเวณท่ีทําการเชื่อม 
- การใช้งานหัวเชื่อมก๊าซอย่างไม่เหมาะสม 
- ก๊าซรั่วไหลออกจากสายก๊าซ วาล์ว หรือชิ้นส่วนอ่ืนๆ 
- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ(Flashback arrestor) 
- การขนส่งท่อก๊าซออกซิเจนอย่างไม่ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2  ไฟไหม้ท่อก๊าซเชื้อเพลิงและท่อก๊าซออกซิเจนเนื่องจากไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ 
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    รูปท่ี 3  แผลไฟไหม้มือพนักงานเนื่องจากการเกิด           รูปท่ี 4  ภาพความเสียหายของการะเบิดของท่อ 
              ไฟย้อนกลับ                                                        ออกซิเจนเนื่องจากไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์
                  ป้องกันไฟย้อนกลับ 
 

สภาวะการทํางานท่ีปลอดภัย 

 ข้อควรปฏิบัติ(Good practice) ในการทํางานเก่ียวกับงานเชื่อมก๊าซ  ควรมีระบบการขออนุญาตทํางาน
เก่ียวกับการเชื่อมก๊าซ(Permit-to-Work)  รวมถึงการตรวจประเมินอันตรายของสถานท่ีทําการเชื่อม โดยจะต้อง
ม่ันใจว่าในบริเวณดังกล่าวจะต้องไม่มีสิ่งท่ีติดไฟง่ายหรือระเบิดได้อยู่ใกล้ๆ บริเวณท่ีทําการเชื่อมก๊าซ 

 พนักงานทุกคนท่ีเก่ียวข้องจะต้องได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยเก่ียวกับอุปกรณ์และการใช้งาน
อุปกรณ์เชื่อมก๊าซ  รวมท้ัง พนักงานท่ีปฏิบัติงานเชื่อมก๊าซจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสมและพร้อมท่ีจะระงับเพลิงไหม้ในกรณีท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณทํางาน 

การเช่ือมก๊าซอย่างปลอดภัย 

 ชนิดของหัวเชื่อมก๊าซจะต้องเหมาะสมกับงาน เม่ือหัวเชื่อมก๊าซ(Tip) ดับหรืออุดตันจะต้องมีการเปิดทํา
ความสะอาด  วาล์วใช้งานของหัวเชื่อมก๊าซควรจะมีโครงสร้างหรือการป้องกันมิให้เปิดออกเองได้โดยบังเอิญ 

 ข้อควรระวังการนําอุปกรณ์การเชื่อมก๊าซไปใช้งาน 

- บริเวณท่ีทํางานไม่ควรมีสิ่งท่ีติดไฟง่าย 
- สายท่อก๊าซ (Hoses) ไม่ควรสัมผัสกับสิ่งท่ีติดไฟง่าย แหล่งท่ีเกิดประกายไฟ หรือแหล่งความร้อนอ่ืน ๆ 
- เม่ือไม่มีการใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งาน วาล์วท่ีด้ามเชื่อมก๊าซ(Gas torch) ต้องปิดทันที 
- ท่อก๊าซควรมีการจัดเก็บให้ห่างจากแหล่งกําเนิดความร้อน 
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สายท่อก๊าซและการรอยข้อต่อ 

 ข้อต่อสายท่อก๊าซจะต้องรัดแน่นหรือถูกทําให้ติดเข้าด้วยกันในลักษณะท่ีทนความดันอย่างน้อย 2 เท่าท่ีใช้
งานปกติ แต่ไม่น้อยกว่า 300 psi  และไม่ควรใช้ Jubilee clip รัดสายท่อก๊าซแทน Hose clamping device  
เนื่องจากหากมีการสวมใส่ไม่รัดแน่น (Under-tightened) หรือ การสวมใส่ท่ีรัดแน่นเกินไป(Over-tightened) 
อาจเป็นสาเหตุทําให้สายท่อก๊าซรั่วซึม  

 

รูปท่ี 5  ภาพ Jubilee clip 

 

 

                  รูปท่ี 6  ภาพตัวอย่างการสวมใส่ท่ีรัดแน่นเกินไปและผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่ง 

 ดังนั้น  ควรมีการตรวจสอบและทดสอบหารอยรั่วของสายท่อก๊าซ  รอยไหม้รอบนอก และข้อบกพร่อง
ต่างๆ อยู่อย่างสมํ่าเสมอ  หากมีการตรวจพบจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่มาทดแทนทันที 
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ไฟย้อนกลับ (Flashback) 

 การเกิดไฟย้อนกลับเป็นปรากฏการณ์ของการไหลย้อนกลับของก๊าซออกซิเจนเข้าสู่สายท่อก๊าซเชื้อเพลิง
(หรือการไหลย้อนกลับของก๊าซเชื้อเพลิงเข้าสู่สายท่อก๊าซออกซิเจน) แล้วเกิดปฏิกิริยาการลุกไหม้แล้วทําให้
ระเบิด  ซ่ึงการเกิดระเบิดอาจเกิดข้ึนท่ีด้ามเชื่อมก๊าซ สายท่อก๊าซ หรือท่อก๊าซ 

 การป้องกันปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ จะต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ 4 ตําแหน่ง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

                                    รูปท่ี 7 ตําแหน่งการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 8 การติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับท่ีบริเวณทางออกของวาล์วปรับความดันและหัวเชื่อมก๊าซ 
 

  

รูปแสดงตาํแหน่งที�ต้องติดตั�งอปุกรณ์ป้องกนัไฟย้อนกลบั 

(1)  ทางออกวาล์วปรับความดันของท่อ
ก๊าซเช้ือเพลิง

(2)  ทางออกวาล์วปรับความดันของท่อ
ก๊าซออกซิเจน

(3)  ด้ามทางเข้าหัวเช่ือมก๊าซเช้ือเพลิง
(4)  ด้ามทางเข้าหัวเช่ือมก๊าซอกซิเจน

รูปแสดงตาํแหน่งที�ต้องติดตั�งอปุกรณ์ป้องกนัไฟย้อนกลบั 

(1)  ทางออกวาล์วปรับความดันของท่อ
ก๊าซเช้ือเพลิง

(2)  ทางออกวาล์วปรับความดันของท่อ
ก๊าซออกซิเจน

(3)  ด้ามทางเข้าหัวเช่ือมก๊าซเช้ือเพลิง
(4)  ด้ามทางเข้าหัวเช่ือมก๊าซอกซิเจน
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การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

- ตรวจสอบการสวมใส่ของอุปกรณ์เชื่อมก๊าซและ ท่อข้อต่อ 
- ตรวจสอบสภาพสายท่อก๊าซ (การฉีกขาด รอยแตก และข้อบกพร่องอ่ืนๆ) 
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีจําเป็นสําหรับงานเชื่อมก๊าซ 
- ตรวจสอบบริเวณทํางานปราศจากสิ่งติดไฟง่าย 
- ก่อนจุดไฟท่ีหัวเชื่อมก๊าซให้เปิดก๊าซกําจัดสิ่งสกปรก(Purge) ท่ีตกค้างในสายท่อก๊าซ  
- สําหรับจุไฟท่ีหัวเชื่อมก๊าซให้ใช้อุปกรณ์จุดติดไฟ(Spark lighter) หรือ ปืนถ่าน(Flint gun) 
- จัดวางท่อก๊าซเชื้อเพลิงและท่อก๊าซออกซิเจนให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงสําหรับในกรณีฉุกเฉิน 
- หลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้ปิดวาล์วจ่ายก๊าซท่ีท่อก๊าซเชื้อเพลิงและท่อก๊าซออกซิเจน และถอดสาย   
    ท่อก๊าซออกจากวาล์วจ่ายก๊าซ 
 

----------------------------------------- 
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มาตรการความปลอดภัยการเช่ือม 
(ตอนท่ี 2  การติดตั้งและหน้าท่ีการทํางาน Flashback Arrestor) 

 

การติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestor) มีท้ังหมด 4 ตําแหน่ง คือ ท่ีด้ามหัวเชื่อม
ก๊าซ 2 ตําแหน่ง และท่ีท่อเชื้อเพลิงและท่อออกซิเจน 2 ตําแหน่ง ซ่ึงการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับตาม 
BCGA CODE OF PRACTICE CP 7 มีการกําหนดส่วนประกอบ(elements) ของอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับตาม
ตําแหน่งท่ีติดต้ังไว้ดังต่อไปนี้  

ตําแหน่งติดตั้งและส่วนประกอบอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ 

 กรณีท่ี 1  สายท่อก๊าซท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกินกว่า 6.3 มิลลิเมตรและ/หรือมีความยาวเกิน 3 
เมตร สามารถติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับได้ 2 แบบ ดังนี้ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี ๒ 
- COV T- COV

- COV T- COV

NRV

FA + P - T-

ตําแหน่งท่ี 1

ตําแหน่งท่ี 3

ก๊าซออกซิเจน

- COV T- COV

ตําแหน่งท่ี 2

ตําแหน่งท่ี4

ก๊าซเชื้อเพลิงNRV

＆

＆FA + P

- COV T- COV

- COV T- COV

NRV

FA + P - T-

ตําแหน่งท่ี 1

ตําแหน่งท่ี 3

ก๊าซออกซิเจน

- COV T- COV

ตําแหน่งท่ี 2

ตําแหน่งท่ี4

ก๊าซเชื้อเพลิงNRV

＆

＆FA + P

- COV หรอื T- COV

FA+P- COV หรอื T- COV

FA ＆ NRV

FA + P - T- COV

ตําแหน่งที่ 1

ตําแหน่งที่ 3

ก๊าซออกซิเจน

FA+P- COV T- COV

ตําแหน่งท่ี 2

ตําแหน่งที่ 4

ก๊าซเช้ือเพลิงFA ＆ NRV

- COV หรอื T- COV

FA+P- COV หรอื T- COV

FA ＆ NRV

FA + P - T- COV

ตําแหน่งที่ 1

ตําแหน่งที่ 3

ก๊าซออกซิเจน

FA+P- COV T- COV

ตําแหน่งท่ี 2

ตําแหน่งที่ 4

ก๊าซเช้ือเพลิงFA ＆ NRV

แบบท่ี 1 
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กรณีท่ี 2  สายท่อก๊าซท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินกว่า 6.3 มิลลิเมตรและ/หรือมีความยาวไม่เกิน 3 เมตร  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

NRV = วาล์วกันกลับ (Non-return Valve) 
FA   = วัสดุป้องกันเปลวไฟผ่าน (Flame Arrestor) 
T-COV = วาล์วปิดแก๊สเม่ืออุณหภูมิสูง(Temperature  
            Sensitive Cut-off Valve) 
P-COV = วาล์วปิดแก๊สเม่ือความดันย้อนกลับ  
            (Pressure Sensitive Cut-off Valve) 

 
ส่วนประกอบในอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ แต่ละอย่างจะมีหน้าท่ีการทํางานท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
(1) อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟผ่าน เป็นวัสดุท่ีมีคุณสมบัติทนอุณหภูมิสูงและมีลักษณะเป็นทรง กระบอก

กลวง จึงมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถให้ก๊าซไหลผ่านได้ขณะใช้งาน แต่จะทําหน้าท่ีดูดซับและป้องกันเปลวไฟท่ี
ย้อนกลับ 

(2) วาล์วกันกลับ ช่วยควบคุมการไหลในทิศทางเดียวโดยทําหน้าท่ีหยุดการไหลของก๊าซเม่ือเกิดแรงดัน
ย้อนกลับ ไม่ให้ก๊าซไหลย้อนกลับผ่านวาล์วได้ 

(3) วาล์วปิดก๊าซเม่ือความดันย้อนกลับ จะทําหน้าท่ีหยุดการไหลของก๊าซเม่ือเกิดแรงดันย้อน กลับ โดย
ลิ้นวาล์วจะปิดทันที 

(4) วาล์วปิดก๊าซเม่ืออุณหภูมิสูง ทําหน้าท่ีหยุดการไหลของก๊าซ จะทํางานเม่ืออุณหภูมิภายในอุปกรณ์
ป้องกันไฟย้อนกลับมีค่าประมาณ 90-100 oC  โดยลิ้นวาล์วท่ีทําด้วยพลาสติกจะละลายปิดการไหลของก๊าซ 

(5) วาล์วนิรภัย (Explosion pressure relief valve) ทําหน้าท่ีระบายความดันส่วนเกิน เม่ือเกิดไฟ
ย้อนกลับจนทําให้ความดันในอุปกรณ์สูง 
 

NRV

ตําแหน่งที่ 1

ตําแหน่งที่ 3

ก๊าซออกซิเจน

ตําแหน่งที่ 2

ตําแหน่งที่ 4

ก๊าซเช้ือเพลิงNRV

หรือFA + - COVP -T- COVT- COV

หรือFA + - COVP -T- COVT- COV

NRV

ตําแหน่งที่ 1

ตําแหน่งที่ 3

ก๊าซออกซิเจน

ตําแหน่งที่ 2

ตําแหน่งที่ 4

ก๊าซเช้ือเพลิงNRV

หรือFA + - COVP -T- COVT- COV หรือFA + - COVP -- COVP -T- COVT- COVT- COVT- COV

หรือFA + - COVP -T- COVT- COV หรือFA + - COVP -- COVP -T- COVT- COVT- COVT- COV
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① อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟผ่าน(Flame Arrestor) 
② วาล์วกันกลับ(Non-return Valve) 
③ วาล์วปิดก๊าซเม่ือความดันย้อนกลับ(Pressure   

Sensitive Cut-off Valve) 
④ วาล์วปิดก๊าซเม่ืออุณหภูมิสูง  (Temperature 

Sensitive Cut-off Valve) 
⑤ วาล์วนิรภัย(Explosion pressure relief valve) 

 

 

ตัวอย่างการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ
แบบหน้าท่ีการทํางาน 5 และ 3 Elements 

 

การทํางานในสภาวะความดันย้อน 
การไหลของก๊าซในสภาวะปกติ(สีเหลือง) อุปกรณ์
ป้องกันไฟย้อนจะไม่ทํางาน แต่ในกรณีท่ีมีการไหล
ย้อนกลับของก๊าซ(Reverse flow) ซ่ึงวาล์วกันกลับ
จะหยุดการไหลย้อนกลับของก๊าซ (สีฟ้า)  ในลําดับ
แรกก่อน  ดังท่ีแสดงในภาพ 
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การทํางานในสภาวะเกิดการสันดาปในอุปกรณ์ 

การสันดาปท่ีเกิดข้ึน(สีแดง) จะย้อนกลับ 
(Backburn)สวนทางกลับการไหลของก๊าซ ด้วย
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะทําให้อุปกรณ์ป้องกันแบบ
วาล์วปิดก๊าซเม่ืออุณหภูมิสูง ทํางานโดยการปิด
ก้ันไฟย้อนกลับ  ดังภาพท่ีแสดง 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

การทํางานในสภาวะไฟย้อนกลับ 

ข้ันต่อมา  จะเกิดการจุดประกายไฟของการผสม
กันของก๊าซ(สีแดง) แล้วแพร่ขยายทวนการไหล
ของก๊าซ เหตุการณ์ดังกล่าวคือปรากฏการณ์ไฟ
ย้อนกลับ ซ่ึงจะถูกดูดซับโดยอุปกรณ์ป้องกัน
เปลวไฟผ่าน 


